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ABSTRACT 

One critical database design step is determining primary key for each relation. A primary key is a single or composite 
attribute; it must fulfill uniqueness and minimal properties. Common sense is usually used as a tool for identifying 
attribute(s) primary key. In this paper, a technique to predict attributes(s) possibility to be a primary key is discussed. 
The technique is performed through data inspection. Each data tuples is checked if there are any duplications. Implying 
to determine primary key, decomposing relation will also be discussed. Decomposing relation should carried out for 
handling anomaly. All those combinations having no duplication are verified for their uniqueness and minimally criteria. 
The largest number of attributes existed in those combinations is the element of primary key. For composite primary key, 
the next lower number existence attribute is chosen, and so on. Decompose relation will use all non unique combinations. 
Using agglomerative hierarchical clustering technique, each combination’s element is inspected. Result of the inspection 
can recommend potential primary key(s) and decomposed relation(s), the same as common sense usually used by the 
designer.  
Keywords: Database Design, Intuitive Design, Primary Key, Relational Database, Data Mining 
 
1. Pendahuluan 
Salah satu aturan dasar basis data model relasional adalah penetapan kunci utama (primary key) pada setiap tabel 
(relation). Aturan dasar tersebut dinamakan entity integrity. Sebuah kunci utama terdiri dari satu atribut tunggal, atau 
berupa komposisi yaitu kombinasi dua atau lebih atribut. 
 
Kunci utama (primary key) digunakan sebagai pembeda suatu tuple (row) data dengan tuple lainnya. Hal ini guna 
memenuhi salah satu aturan lainnya pada model data relasional, yaitu tidak diperkenankan adanya duplikasi tuple. Model 
data relasional adalah sebuah model data yang berbasis pada konsep teori himpunan (set theory), di antaranya adalah 
relasi (relation). Sebuah relasi adalah sebuah himpunan. 
 
Atribut-atribut yang dapat dicalonkan untuk dipilih menjadi kunci harus memenuhi dua syarat. Syarat pertama, atribut 
tunggal atau komposit harus dapat menjadi penciri unik (uniqueness). Syarat kedua, atribut tersebut harus irreducible 
atau  dinamakan pula minimally, maksudnya tidak dapat disederhanakan atau dikurangi. 
 
Penetapan atribut tertentu sebagai primary key dilakukan pada perancangan basis data. Pemilihan atribut tersebut umum 
dilakukan secara intuisi (intuitive) atau common sense[1]. Dalam satu kasus, penentuan primary key pada sebuah tabel 
mudah diidentifikasi, namun pada tabel lain mungkin tidak mudah untuk melakukan identifikasi. 
 
Satu cara yang biasa ditempuh untuk menetapkan adanya primary key adalah adanya atribut kode yang dibuat unik, 
seperti kode barang, nomor pegawai. Pada kasus tertentu, meski sudah ada atribut yang berperan sebagai kode, namun 
untuk menentukan primary key masih tidak mudah khususnya bila komposit. 
 
Faktor lain yang mesti diperhatikan adalah dekomposisi tabel, selain penetapan primary key. Bilamana primary key 
berupa komposisi, maka tabel (relation) tersebut mungkin memiliki potensi anomali karena partial dependency. 
Demikian pula halnya dengan ketergantungan transitif, dapat menyebabkan anomali, sehingga tabel perlu dilakukan 
dekomposisi. 
 
2. Motivasi 
Beberapa hal kritis yang biasanya dihadapi oleh perancang basis data, khususnya bagi pemula diantaranya adalah 
menetapkan kunci primer (primary key), menempatkan atribut-atribut sebuah tabel (relation), dan melakukan 
dekomposisi. Bagi perancang pemula atau mahasiswa yang belum terlatih, penetapan primary key bukan pekerjaan yang 
mudah, bahkan mungkin akhirnya dilakukan dengan cara menebak.  
 
Penentuan atribut primary key, perancang umumnya melakukan berdasarkan intuisi. Intuisi atau common sense berperan 
bilamana perancang basis data (database designer) menghadapi kasus karakteristik data tabel yang jarang atau tidak 
ditangani sebelumnya.  
 
Skema (schema) tabel merupakan definisi struktur yang mana nilai data (state) atribut akan disimpan pada tabel sesuai 
struktur tersebut. Definisi struktur suatu skema ditetapkan berdasarkan contoh yang ada pada rekaman data aplikasi. 
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Pendefinisian atau penetapan struktur yaitu atribut-atribut tertentu menjadi elemen atribut pada suatu tabel tertentu, serta 
penetapan primary key merupakan bagian dari pekerjaan perancangan basis data. 
 
Adanya contoh rekaman data pada aplikasi akan membantu dalam penetapan primary key. Analisis terhadap contoh 
rekaman data aplikasi akan diketahui kecenderungan atribut tertentu (tunggal atau komposit) yang dapat memenuhi 
syarat uniqueness, dan irreducible. Semakin banyak contoh data akan semakin baik dan handal (reliable) dugaan atribut 
tertentu untuk dipilih. 
 
Dalam tulisan ini akan dibahas satu pendekatan baru yang merupakan ide penulis sendiri yaitu dengan memanfaatkan 
sampel rekaman data untuk mendapatkan rekomendasi primary key. Sampel rekaman data dapat diperoleh saat 
melakukan analisa pada dokumen-dokumen laporan atau formulir. Sampel data tersebut merupakan suatu artefact yang 
sangat berguna, disamping penjelasan mengenai spesifikasi karakteristik data yang biasanya diperoleh juga saat 
melakukan analisa. Bahkan pada suatu hal tertentu, penjelasan spesifikasi tidak mudah dipahami karena karena 
keterbatasan dalam cara penyampaian. 
 
3. Tujuan 
Penelitian yang dilakukan bertujuan melakukan pemeriksaan duplikasi tuple. Melalui pemeriksaan tersebut akan 
diperoleh keunikan tuple. Keunikan tuple mungkin diperoleh cukup dengan satu atribut tunggal, atau baru dapat 
diperoleh dalam bentuk komposisi atribut. 
 
Keunikan (uniqueness) nilai data (state) diperoleh melalui pemeriksaan duplikasi tuple terhadap semua tuple pada tabel 
bersangkutan. Tuple yang unik artinya tidak memiliki duplikasi, artinya hanya ada satu dan khas di dalam tabel. Dupikasi 
tuple, artinya ada dua atau lebih tuple yang memiliki kesamaan nilai. 
 
Implikasi dari penetapan primary key, ada hal yang perlu dicermati yaitu potensi anomali karena adanya kemungkinan 
partial dependency, maupun transitive dependency. Dekomposisi merupakan jalan keluar untuk mengatasi situasi 
tersebut, yaitu menyusun ulang skema tabel, dengan memisahkan satu atau lebih atribut menjadi tabel baru lainnya. Pada 
paper ini juga akan didiskusikan kemungkinan untuk melakukan dekomposisi 
 
4. Pemeriksaan Duplikasi 
Pemeriksaan duplikasi dilakukan menggunakan contoh data yang diambil dari tabel suatu aplikasi basis data, atau 
menggunakan rekaman data yang bukan berasal dari aplikasi basis data. Maksudnya adalah telah menggunakan prinsip-
prinsip rancangan suatu model basis data tertentu. 
 
4.1 Strategi 
Strategi pemeriksaan duplikasi dapat dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu strategi a priori, dan strategi non a priori. 
Strategi a priori yaitu pemeriksaan duplikasi menggunakan contoh data yang telah menerapkan kaidah rancangan basis 
data relasional. Kaidah rancangan basis data maksudnya telah menerapkan adanya primary key, menetapkan atribut 
tertentu sebagai primary key, dan setiap tuple unik. 
 
Pemeriksaan duplikasi secara non a priori adalah pemeriksaan duplikasi berdasarkan rekaman data yang belum 
menerapkan kaidah rancangan basis data relasional. Data yang digunakan untuk pemeriksaan duplikasi berasal dari data 
rekaman aplikasi yang masih manual. Karakteristik ini sesuai dengan situasi saat seorang perancang basis data 
melakukan analisa data untuk menentukan primary key. 
 
4.2 Skenario Pemeriksaan 
Pada penelitian ini pemeriksaan menerapkan dua strategi yang telah dibahas pada poin 4.1 yaitu a priori dan non a priori. 
Pemeriksaan secara a priori dapat dimanfaatkan untuk memperoleh pemahaman adanya duplikasi dan keunikan tuple. 
Kemunculan keunikan dan duplikasi melalui pemeriksaan terhadap semua kombinasi atribut yang mungkin pada tabel 
yang bersangkutan. Pemeriksaan secara non a priori dimanfaatkan untuk melakukan dugaan potensi primary key, serta 
digunakan untuk meyakinkan kesesuaian sebagaimana yang diperoleh pada pemeriksaan a priori. 
 
Ada empat skenario yang dikerjakan, yaitu tiga skenario menggunakan pendekatan a priori, dan satu skenario 
menggunakan pendekatan non a priori. Skenario pertama, kedua, dan keempat adalah a priori. 
 
Skenario pertama, pemeriksaan tabel dengan primary key berupa komposit, yaitu terdiri dari dua atau lebih atribut. 
Contoh data yang digunakan pada skenario kedua ini, semua elemen atribut merupakan atribut asing (foreign key). 
 
Pada skenario pertama, data yang digunakan adalah nilai mahasiswa. Tabel nilai mahasiswa terdiri dari atribut: nomor 
induk mahasiswa, kode mata kuliah, nama mata kuliah, besaran satuan kredit semester (sks), dan nilai huruf. Notasi kode 
untuk masing-masing atribut adalah A untuk nomor induk mahasiswa, B untuk kode mata kuliah, C mewakili atribut 
nama mata kuliah, D mewakili sks, dan notasi kode E untuk nilai huruf. 
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Pada skenario kedua data yang digunakan untuk pemeriksaan adalah data mahasiswa. Tabel ini terdiri dari atribut-atribut 
alami (nature). Atribut alami adalah semua atribut yang bukan foreign key. Atribut yang merupakan elemen penciri 
entitas (entity) atau tabel yang bersangkutan, berperan sebagai atribut kunci maupun bukan kunci (non-key attribute). 
 
Tabel mahasiswa terdiri dari atribut: nomor induk mahasiswa, nama mahasiswa, tahun masuk mahasiswa, dan dosen 
pembimbing berupa nomor induk dosen. Secara berurutan atribut tersebut dikodekan berupa alfabet A, B, C, dan D. 
Notasi A mewakili nomor induk mahasiswa, demikian seterusnya. Banyaknya data tuple yang digunakan sebanyak 
seratus. 
 
Skenario ketiga, contoh data yang digunakan berasal dari rekaman data sesuai dengan rekaman yang ditulis masih secara 
manual, dan belum ditentukan primary key, atau ditambahkan atribut kode sebagai atribut pembantu pembeda. Beberapa 
aturan dasar basis data model relasional digunakan, yaitu data disusun dalam bentuk relation atau matriks, dan setiap sel 
atribut hanya berisi nilai tunggal (atomic)[2]. 
 
Data yang digunakan berasal dari buku ekspedisi surat. Buku ini merupakan catatan mengenai surat-surat yang 
didistribusi oleh tata usaha fakultas. Kolom-kolom pada buku ekspedisi terdiri dari tanggal penerbitan surat, nomor surat, 
subjek atau perihal isi surat, nama penerima surat, dan tanggal diterima surat oleh penerima. Secara berurut dalam semua 
atribut dikodekan, notasi kode alfabet A mewakili atribut tanggal penerbitan surat, demikian seterusnya hingga alfabet E. 
 
Skenario keempat, digunakan untuk menunjukkan tabel yang memiliki unsur ketergantungan transitif (transitive 
dependency). Tabel pada skenario ini mengenai data pelanggan beserta keanggotaan. Tabel ini terdiri dari lima atibut  
yaitu nomor pelanggan yang akan dikode dengan huruf A, nama pelanggan dengan huruf B, jenis keanggotaan dikode 
dengan huruf C, kredit maksimum dari jenis keanggotaan tersebut dikode dengan huruf D, dan prosentase potongan 
dengan kode E. 
 
Program pemeriksa duplikasi melakukan pemeriksaan untuk semua kombinasi yang mungkin. Atribut komposit {A, B} 
sama dengan {B, A} sehingga cukup diwakili salah satu saja. Banyaknya pemunculan duplikasi dicatat. Suatu kombinasi 
atribut yang tidak duplikat akan bernilai nol. Bagi kombinasi atribut yang duplikat akan bernilai sesuai dengan 
banyaknya terjadi duplikasi. Bilai nilai duplikasi satu, artinya ada dua tuple yang sama, demikian seterusnya. 
 
5. Hasil dan Analisis 
5.1 Primary Key 
Hasil pemeriksaan duplikasi data pada Skenario-1 seperti tampak pada Tabel 1. Data yang diperiksa adalah tabel nilai 
mahasiswa yaitu transkrip mahasiswa, dan berasal dari salah satu tabel pada aplikasi sistem informasi akademik. 
 
Tabel transkrip mahasiswa terdiri dari atribut nomor induk mahasiwa direpresentasikan menggunakan huruf A, kode 
mata kuliah diwakili huruf B, nama mata kuliah diwakili huruf C, huruf D mewakili atribut sks atau satuan kredit 
semester, dan huruf E mewakili nilai. Banyaknya data tuple yang digunakan untuk pemeriksaan sebanyak 4783. 
 
Ada 10 kombinasi atribut yang menunjukkan duplikasi sebanyak nol, artinya kombinasi tersebut tidak ada duplikasi. 
Kombinasi atribut yang memiliki duplikasi nol memiliki potensi untuk dipilih sebagai primary key. Kombinasi tersebut 
dapat memenuhi karakteristik unik (uniqueness). 
 
Kombinasi yang memiliki elemen atribut nomor induk mahasiswa (diwakili huruf A) sebanyak 10 buah, terdiri dari: AB, 
ABC, ABD, ABE, ACD, ABCD, ABCE, ABDE, ACDE, dan ABCDE. Dari sepuluh kombinasi yang unik tersebut, yang 
paling sedikit elemen atribut pembentuknya adalah kombinasi AB. Frekuensi atau banyaknya kemunculan atribut B 
(kode mata kuliah) pada himpunan kombinasi unik tersebut sebanyak 8 buah. Sementara itu atribut C hanya sebanyak 6, 
atribut D sebanyak 6, dan atribut E sebanyak 4. 
 
Primary key yang dipilih secara intuisi atau common sense adalah pasangan AB yaitu {nomor induk mahasiswa, kode 
mata kuliah}. Kombinasi yang memiliki elemen sub-set AB ada sebanyak 8 buah. Kombinasi atribut yang memiliki 
elemen pasangan AB {nomor induk mahasiswa, dan kode mata kuliah} merupakan kombinasi yang paling banyak. Dari 
8 kombinasi yang ada, ternyata hanya menggunakan pasangan AB saja sudah dapat memenuhi karakteristik unik. Hal ini 
menarik, yaitu elemen lainnya selain AB dapat dikurangi atau direduksi (reducable). Pasangan elemen AB merupakan 
elemen paling minimal. 
 
Skenario kedua adalah pemeriksaan duplikasi pada tabel mahasiswa. Tabel mahasiswa dan contoh data berasal dari 
aplikasi sistem informasi akademik. Tabel ini terdiri dari atribut nomor induk mahasiswa diwakili oleh huruf A, atribut 
nama mahasiswa diwakili oleh huruf B, demikian pula tahun masuk mahasiswa atau angkatan menggunakan huruf C, dan 
dosen pembimbing yaitu nomor induk dosen atau karyawan diwakili oleh huruf D. 
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Tabel 1. Hasil Pemeriksaan Duplikasi 
Skenario-1 Skenario-2 Skenario-3 Skenario-4 

No. Atribut Duplikasi No. Atribut Duplikasi No. Atribut Duplikasi No. Atribut Duplikasi 
1 AB 0 1 A 0 1 BD 0 1 A 0 
2 ABC 0 2 B 0 2 CD 0 2 B 0 
3 ABD 0 3 AB 0 3 ABD 0 3 AB 0 
4 ABE 0 4 AC 0 4 ACD 0 4 AC 0 
5 ACD 0 5 AD 0 5 BCD 0 5 AD 0 
6 ABCD 0 6 BC 0 6 BDE 0 6 AE 0 
7 ABCE 0 7 BD 0 7 CDE 0 7 BC 0 
8 ABDE 0 8 ABC 0 8 ABCD 0 8 BD 0 
9 ACDE 0 9 ABD 0 9 ABDE 0 9 BE 0 

10 ABCDE 0 10 ACD 0 10 ACDE 0 10 ABC 0 
11 ACE 8 11 BCD 0 11 BCDE 0 11 ABD 0 
12 AC 36 12 ABCD 0 12 ABCDE 0 12 ABE 0 
13 ADE 3512 13 C 190 13 AD 1 13 ACD 0 
14 CDE 3735 14 CD 190 14 ADE 1 14 ACE 0 
15 BCE 3738 15 D 192 15 DE 2 15 ADE 0 
16 BCDE 3738    16 D 12 16 BCD 0 
17 CE 3762    17 BE 30 17 BCE 0 
18 BC 4210    18 CE 30 18 BDE 0 
19 BCD 4210    19 ABE 30 19 ABCD 0 
20 CD 4221    20 ACE 30 20 ABCE 0 
21 C 4222    21 BCE 30 21 ABDE 0 
22 AE 4271    22 ABCE 30 22 ACDE 0 
23 BE 4335    23 AE 32 23 BCDE 0 
24 BDE 4335    24 AB 34 24 ABCDE 0 
25 AD 4416    25 AC 34 25 C 25 
26 B 4652    26 ABC 34 26 D 25 
27 BD 4652    27 C 35 27 E 25 
28 A 4669    28 E 35 28 CD 25 
29 DE 4763    29 BC 35 29 CE 25 
30 E 4778    30 B 36 30 DE 25 
31 D 4779    31 A 37 31 CDE 25 

 
Hasil pemeriksaan duplikasi dapat dilihat pada Tabel 1 yaitu kolom Skenario-2. Contoh data yang digunakan hanya 
sekitar dua ratus tuple. Ada 12 kombinasi dengan nilai duplikasi nol. Banyaknya kemunculan (frekuensi) elemen A ada 
sebanyak 8 buah. Demikian pula frekuensi elemen B ada sebanyak 8 buah. Beberapa kombinasi dengan satu elemen 
tunggal yang dapat menghasilkan duplikasi nol adalah A, dan B. Interpretasi atas hal tersebut artinya cukup dengan 
diwakili satu atribut (minimal) masih dapat memenuhi keunikan tuple. 
 
Banyaknya pemunculan elemen A maupun elemen B pada kombinasi tanpa duplikasi adalah sama banyak yaitu 8 buah. 
Hal yang menarik dari jumlah pemunculan yang sama besar ini, mungkin memberikan indikasi bahwa atribut nomor 
induk mahasiswa (A) memiliki peluang yang sama dengan atribut nama mahasiswa (B). 
 
Pada penetapan primary key secara common sense, lebih cenderung memilih nomor induk mahasiswa (A) daripada nama 
mahasiswa (B). Pilihan tersebut dengan mempertimbangkan kemungkinan nama masih berpotensi terjadi duplikasi. Bila 
ada tuple data sampel yang memiliki nama sama, maka dapat dipastikan elemen atribut B terjadi duplikasi. 
 
Skenario ketiga, menggunakan data sebanyak 57 tuple. Atribut tanggal surat diwakili oleh notasi huruf A, atribut nomor 
surat dinotasikan oleh huruf B, notasi huruf C mewakili perihal isi surat atau subjek surat, atribut nama penerima surat 
diwakilil oleh notasi D, dan atribut tanggal diterima surat oleh penerima diwakili oleh huruf E. 
 
Hasil pemeriksaan dapat dilihat pada Tabel 1 kolom Skenario-3. Kombinasi unik yaitu tidak memiliki duplikasi ada 
sebanyak 12 buah. Kombinasi yang memiliki elemen A ada sebanyak 6 buah yaitu ABD, ACD, ABCD, ABDE, ACDE, 
dan ABCDE. Sementara itu elemen atribut B ada pada 8 buah kombinasi. Elemen atribut C ada sebanyak 8 buah. Elemen 
atribut D terdapat pada 12 buah kombinasi. Elemen atribut E terdapat pada 6 kombinasi. 
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Berdasarkan hal tersebut maka atribut D mesti muncul dalam primary key atau sebagai potensi primary key. Atribut 
notasi D mewakili atribut nama penerima surat. 
 
Banyaknya kemunculan atribut lainnya selain D yaitu B dan C ada 8 buah. Atribut A dan E terdapat pada 6 buah 
kombinasi. Notasi atribut B mewakili atribut nomor surat. Notasi atribut C mewakili atribut subjek surat atau perihal isi 
surat. 
 
Atribut CD dan BD dapat menunjukkan keunikan tuple. Kedua atribut tersebut juga merupakan kombinasi pasangan 
atribut dengan jumlah elemen minimal, dan masih dapat mewakili keunikan. Pasangan atribut CD {subjek surat, nama 
penerima surat}, dan pasangan atribut BD {nomor surat, nama penerima surat} merupakan dua pasangan yang berpotensi 
untuk dipilih sebagai primary key. 
 
Kini, untuk tabel buku ekspedisi (skenario ketiga) ada dua pasangan calon kunci (candidate key). Hal yang menarik lagi 
adalah kedua pasangan adalah komposit yaitu BD dan CD. Dari kedua pasangan tersebut terdapat atribut yang 
overlapping yaitu D. Keadaan ini sesuai dengan situasi pada kasus Boyce-Codd Normal Form (BCNF). 
 
Berdasarkan tiga skenario yang telah didiskusikan di atas, ada beberapa hal yang bisa dipelajari terkait dengan potensi 
primary key. Elemen atribut dengan frekuensi pemunculan paling banyak merupakan atribut yang mesti ada sebagai 
elemen primary key. Secara berturut-turut untuk atribut dengan jumlah pemunculan terbanyak lebih kecil lainnya. 
Penyertaan atribut lainnya bila potensi kunci primer (primary key) adalah komposit, hingga diperoleh keunikan dan 
banyaknya elemen yang minimal. Dalam kasus tertentu yang komposit adanya kemungkinan menunjukkan BCNF. 
 
Skenario keempat, sebagaimana disajikan pada Tabel-1 kolom Skenario-4, diperoleh 24 kombinasi unik. Namun 
demikian kombinasi unik dan minimal adalah kombinasi A, dan B, keduanya cukup dengan satu elemen atribut. Atribut 
A muncul pada 16 kombinasi unik, demikian pula atribut B muncul sebanyak 16 kali. Atribut yang dapat dipilih sebagai 
primary key adalah salah satu dari nomor pelanggan (A), atau nama pelanggan (B). 
 
5.2 Dekomposisi 
Setelah penetapan primary key, ada kemungkinan tabel (relation) tersebut perlu dilakukan dekomposisi. Pada Skenario-
1, primary key berupa komposisi atribut AB. Komposisi tersebut memiliki potensi partial dependency pada atribut-
atribut non-primary key yaitu CDE. Pada Skenario-4 meski primary key berupa atribut tunggal, namun berdasarkan 
struktur yang telah dibahas di atas memiliki ketergantungan transitif (transitive dependency) sehingga harus dilakukan 
dekomposisi. 
 
Pendekatan yang dapat digunakan untuk melakukan dekomposisi adalah dengan memperhatikan himpunan kombinasi 
yang duplikasi. Pada Skenario-1 ada 21 kombinasi yang duplikasi, yaitu pada urutan 11 hingga 31. Pada Skenario-4 
terdapat 7 kombinasi yang duplikasi, pada urutan 25 hingga 31. 
 
Teknik clustering dapat digunakan untuk melakukan penelusuran atas kombinasi-kombinasi tersebut[3][4]. Salah satu 
pendekatan teknik cluster adalah hirarki agglomerative lebih sesuai untuk menemukan tabel dekomposisi. Setiap 
kombinasi atribut merupakan sebuah cluster, dan fokus perhatian dalam dekomposisi adalah hanya pada kombinasi yang 
duplikasi. Setiap kombinasi yang duplikasi merupakan sebuah cluster. 
 
Setiap cluster kemudian dilakukan penggabungan menjadi cluster yang lebih besar hingga membentuk satu cluster yang 
solid yang merupakan sebuah tabel dekomposisi. Penggabungan cluster-cluster tersebut berdasarkan kesamaan 
(similarity) frekuensi duplikasi. Secara incremental dilakukan pemeriksaan atau penelusuran pada setiap elemen atribut 
kombinasi yang menjadi fokus. Penelusuran tersebut apakah senantiasa konsisten mengarah pada frekuensi duplikasi 
yang sama pada group cluster tersebut, dan tetap mempertahankan karakter duplikasi. Bila konsisten mengelompok, 
maka kelompok (group) cluster itu merupakan tabel dekomposisi tersebut. 
 
Sebuah contoh pada Skenario-1, diidentifikasi primary key adalah kombinasi AB, maka elemen-elemen atribut non-key 
pada tabel T tersebut adalah CDE. Primary key berupa komposisi elemen atribut A dan B. Penelusuran duplikasi 
kombinasi AC hingga ke ACD berakhir pada kombinasi unik, kombinasi dekomposisi CD tidak dipilih, demikian pula 
kombinasi ACDE. Meskipun penelusuran AC hingga ke ACE berakhir duplikasi, namun karena tidak sama (not similar), 
maka tidak dipilih. 
 
Penelusuran berikutnya adalah memeriksa berdasarkan jalur elemen atribut B. Kombinasi BC hingga ke kombinasi BCD 
konsisten dengan duplikasi, dan memiliki frekuensi duplikasi yang sama. Penelusuran lanjutan yaitu ke BCDE meski 
konsisten dalam jalur duplikasi namun tidak sama (not similar), bahkan memiliki jarak yang cukup jauh (∆BCD→BCDE = 
472), maka konsistensi yang dicapai hingga pada BCD. Maka tabel dekomposisi menjadi T1 = ABE, dan T2 = BCD. 
Primary key T1 adalah AB, dan primary key T2 adalah B. 
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Pada Skenario-4, primary key dapat dipilih atribut A atau B, dengan demkian minimal T1 terdiri dari A dan B, sementara 
itu atribut non-key adalah CDE. Cluster-cluster duplikasi adalah {C, D, E, CD, CE, DE, CDE}, semuanya memiliki 
frekuensi duplikasi yang sama yaitu 25. Penelusuran melalui elemen atribut A maupun B, akan menghasilkan kombinasi 
unik. Hal lain yang menarik adalah semua atribut non-key mengelompok menjadi satu dengan frekuensi yang sama, 
maka patut diduga tabel dekomposisi T2 adalah CDE. 
 
Ada beberapa hal yang mesti dijawab adalah atribut mana yang harus dipilih untuk T2, dan kedua, karena T1 dan T2 
berasal dari tabel yang sama, maka tentunya kedua tabel tersebut mesti memiliki relasi yang dinyatakan melalui foreign 
key. Primary key untuk T2 dapat salah satu dari C, D, atau E. Implikasinya adalah foreign key pada T1 tentu merupakan 
atribut primary key yang ditetapkan untuk T2. Andaikan atribut C yang ditetapkan sebagai primary key, maka T1 terdiri 
dari atribut ABC. 

 
6. Kesimpulan 
Pemilihan atribut sebagai primary key umumnya dilakukan secara intuisi atau common sense. Meskipun dilakukan secara 
common sense, namun sesungguhnya ada unsur pemeriksaan kemungkinan adanya duplikasi. Pemeriksaan duplikasi 
dengan menggunakan menggunakan program terhadap sejumlah contoh data, dapat dilakukan dengan hasil baik. Indikasi 
hasil baik tersebut yaitu dapat menunjukkan indikasi atribut tertentu berupa atribut tunggal atau komposit berpotensi 
sebagai primary key. 
 
Komposisi potensi primary key adalah pada atribut-atribut dengan banyaknya kemunculan paling maksimum, dan secara 
berturut-turut ke yang lebih kecil, hingga tercapai komposisi minimal, dan dapat memenuhi unik. 
 
Pada perolehan pemeriksaan duplikasi bila ditemui hanya ada satu kombinasi yang dapat memenuhi unik dan minimal, 
maka temuan tersebut menjadi primary key. Pada perolehan khususnya komposit dan ada lebih dari satu, pada penelitian 
ini hanya mengindikasikan potensi sebagai primary key yaitu sebagai calon-calon kunci. Penetapan komposisi kombinasi 
diserahkan kepada perancang atau pengguna. 
 
Temuan menarik lainnya adalah melalui pemeriksaan duplikasi dapat menunjukkan potensi primary key sesuai dengan 
kasus pada normalisasi BCNF. Merujuk pada konsep normalisasi, melalui cara pemeriksaan duplikasi data dapat 
dilakukan penelusuran hingga normal BCNF, yang berarti 1NF, 2NF, 3NF, dan BCNF dapat dicapai. Teknik ini cukup 
baik digunakan untuk merancang sebuah tabel, yang umumnya hingga 3NF, atau BCNF. 
 
Hal lainnya yang menarik adalah, melalui pemeriksaan kombinasi duplikasi dapat dilakukan dekomposisi tabel, sebagai 
implikasi penetapan primary key. Teknik clustering, khususnya pendekatan hirarki agglomerative dapat digunakan untuk 
melakukan dekomposisi. 
 
7. Pengembangan Lanjutan 
Teknik pemeriksaan duplikasi data yang telah dilakukan terbatas hingga lima atribut. Pada pengembangan lanjutan 
mungkin dapat dilakukan pengujian dengan atribut lebih banyak lagi. Hal yang dapat dikembangkan lagi adalah  
melakukan analisis dengan menghubungkan beberapa tabel yang ada pada sebuah sistem, yang memiliki kemungkinan 
overlapping atribut, dan akan mempengaruhi bentuk struktur tabel yang baru. 
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